Представено от ЗП „ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА“ уведомление за инвестиционни
предложения (ИП): „Изграждане на водовземно съоръжение-тръбен кладенец, оранжеен
комплекс за производство на зеленчуци и система за капково напояване”, в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 35064.32.49 (номер по п редходен план: 032049), с площ 9 000 кв.м,
трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, в
землището на град Каварна, община Каварна, с възложител: ЗП „ВИОЛЕТА
МИХАЙЛОВА“, град Каварна
Представеното уведомление с вх. № 7131/05.12.2017 г., за гореописаното ИП, се
приема като информиране на компетентния орган по околна среда по смисъла на чл. 95,
ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС; ДВ. бр. 91/2002 г., изм. и доп.) и чл.
4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС (Наредбата за ОВОС;
ДВ. бр. 25/2003г., изм. и доп.).
Така заявеното предложение, попада в точка 2, буква “г”-за водоснабдяване и точка
1, буква „в“ от списъка на категориите и дейностите в Приложение № 2 към чл. 93, ал. 1,
т. 1 на ЗООС и същото подлежи на преценяване на необходимостта от оценка на
въздействието върху околната среда (ОВОС).
Компетентен орган за вземане на решение за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС е директорът на РИОСВ – Варна.
I. По отношение изискванията на глава шеста от Закона за опазване на околната
среда (ЗООС) за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) :
За издаване на решение за преценяване необходимостта от ОВОС е необходимо да
внесете в РИОСВ – Варна, следните документи и информация:
1. Съгласно чл. 4, ал. 2 и 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на
ОВОС да извършите писмено уведомяване на кмета на община Каварна (копие на
уведомлението внесено в общината с вх. номера), както и на засегнатото население, с
информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за ОВОС.
Съгласно разпоредбите на чл. 95, ал. 1 от ЗООС и чл. 4, ал. 2 от Наредбата за
ОВОС, кметовете на Община Каварна от своя страна трябва да обявят ИП на интернет
страниците си.
2. Да заплатите такса в размер на 500 лв., преведена по банков път по сметката на
РИОСВ-Варна: IBAN: BG17 SOMB 9130 3137 0237 01; BIC: SOMBBGSF; при Общинска
банка АД; основание: по преписка с вх. № 7132/05.12.2017 г.).
3. Да внесете в РИОСВ-Варна, писмено искане за преценяване необходимостта от
ОВОС по образец съгласно Приложение № 6 до компетентния орган по чл. 93, ал. 3 от
ЗООС, към което е необходимо да приложите един екземпляр от подробната и мотивирана
информация по Приложение № 2, на хартиен и електронен носител
При изготвяне на информацията за ИП да се опишат подробно:
 количествата и начина на третиране на образуваните строителни отпадъци, вкл.
изкопаните земни маси;
 капацитета на помещения, вкл. тип, застроена площ, брой;
 видове, дейности и т.н.;
 предвидените дейности в ПИ, съпътстващите ги обекти, необходими съоръжения,
пътни връзки и други;
 степента на очакваното въздействие върху атмосферния въздух, растителния и
животински свят и нивата на шума по време на строителството и експлоатацията на ИП,
вкл. кумулативно. При необходимост да се предложат конкретни мерки за
предотвратяване/намаляване на отрицателни въздействия.
 да се представи информация на какво разстояние се намира най-близко
находящите се обекти подлежащи на здравна защита, съгласно изискванията на § 1, т. 3 от
Допълнителните разпоредби на Наредбата за ОВОС.
 на основания чл. 16, ал. 4 във връзка с ал. 1, т. 4 от Закона за биологичното
разнообразие министърът на околната среда и водите със Заповед № РД-818 от
12.12.2017 г. е изменил забраните и ограниченията на дейностите, въведени със Заповед
№ РД-559 от 21.08.2009 г. (Обн., ДВ, бр. 69 от 2009 г.), изм. и доп. със Заповед № РД-97 от
06.07.2014 г. за обявяване на защитена зона (ЗЗ) BG0002051 „Калиакра“ за опазване на
дивите птици. Съгласно т.7.9. „Въвеждането на различни от традиционните за района
земеделски култури“ е забранено.
Предвид гореизложеното, с цел определяне на допустимостта на ИП спрямо
заложените в Заповед № РД-818 от 12.12.2017 г. забрани и ограничения е необходимо да
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представите информация относно вида на зеленчуците предвидени за отглеждане в
имота предмет на настоящата процедура, тъй като ПИ с идентификатор 35064.32.49 по
плана на КККР на град Каварна попада в ЗЗ BG0002051 „Калиакра“ за опазване на дивите
птици.
4. Информация за дълбочината на планирания сондаж на базата на хидрогеоложко
проучване, съобразена с приложеното становище на БДЧР-Варна, с изх. № 05-09184/2/12.01.2018 г., по отношение на изискванията на нормативната уредба по води.
ІІ. По отношение на изискванията на нормативната уредба по биологично
разнообразие.
Съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР; ДВ.
бр.77/09.08.2002 г., изм и доп.) и чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и
инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (ДВ,
бр.73/11.09.2007г., изм. и доп), ИП подлежи на оценка за съвместимостта чрез
процедурата за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС.
Територията, на която ще се реализира ИП, не попада в границите на защитени
територии (ЗТ) по смисъла на Закона за защитените територии. Попада в границите на
защитена зона (ЗЗ) от Националната екологична мрежа НАТУРА 2000: ЗЗ BG0002051
„Калиакра“, обявена със Заповед № РД-559 от 21.08.2009 г. (Обн., ДВ, бр. 69 от 2009 г.),
изм. и доп. със Заповед № РД-97 от 06.07.2014 г., изм. и доп. със Заповед № РД-818 от
12.12.2017 г. . (Обн., ДВ, бр. 100 от 15.12.2017 г.) на министъра на околната среда и
водите, за опазване на дивите птици, определена съгласно изискванията на чл. 6, ал. 1, т. 3
и 4 от ЗБР;
Преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие върху
защитените зони ще бъде извършена в рамките на процедурата за преценяване
необходимостта от ОВОС.
Копие на писмото е изпратено до кмета на Община Каварна.
/отговорено от РИОСВ на 18.01.2018 г./
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